
 
 
 
 

KOLEDAR POKLICNE MATURE 2021/2022 
 
 
 
 

PREDPRIJAVA 2022 

ponedeljek 15. 11. 2021 • zadnji rok za predprijavo k poklicni maturi 

• zadnji rok za predprijavo k izpitu iz predmeta SM na šoli 

z gimnazijskim programom 

• zadnji rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP pri 

PM (SM) 

 

 
 
 
 

ZIMSKI IZPITNI ROK (februar 2022) 

petek 3. 12. 2021 • zadnji rok za prijavo 

sobota 22. 1. 2022 • zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 

petek 28. 1. 2022 • pisna odjava od PM 

• predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje 

• oddaja poročila za 4. predmet PM (KPT, NT) 

torek 1. 2. 2022 • SLOVENŠČINA - pisno 

sreda 2. 2. 2022 • ANGLEŠČINA, MATEMATIKA, NEMŠČINA - pisno  

četrtek 3. 2. 2022 • 2. PREDMET - pisno 

 4. – 15. 2. 2022 • ustni izpiti in 4. predmet PM 

ponedeljek 7. 3. 2022 • seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

četrtek 10. 3. 2022 • zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v 

izpitno dokumentacijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (junij 2022) 

torek 29. 3. 2022 • zadnji rok za prijavo k PM 

• zadnji rok za prijavo k izpitu iz predmeta SM na šoli z 

gimnazijskim programom 

• zadnji rok za oddajo vlog za uveljavljanje pravic KPP 

pri PM (SM) – brez odločbe o usmeritvi 

torek 10. 5. 2022 • oddaja poročila za 4. predmet PM (KPT, NT) 

sreda 18. 5. 2022 • zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 

torek 24. 5. 2022 • pisna odjava od PM (SM) 

• predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje PM (SM) 

sobota 28. 5. 2022 • ANGLEŠČINA – pisno  

ponedeljek 30. 5. 2022 • SLOVENŠČINA - pisno 

sobota 4. 6. 2022 • MATEMATIKA – pisno  

torek 7. 6. 2022 • NEMŠČINA - pisno 

četrtek 9. 6. 2022 • 2. PREDMET - pisno 

 4. 6. 2022  

11. 6. 2022 

13. – 22. 6. 2022 

 

• ustni izpiti in 4. predmet PM* (izjemoma) 

• ustni izpiti in 4. predmet PM* (izjemoma) 

• ustni izpiti in 4. predmet PM 

 

sreda 6. 7. 2022 • seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

sobota 9. 7. 2022 • zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v 

izpitno dokumentacijo 

 

 

 

 

JESENSKI IZPITNI ROK (avgust 2022) 

četrtek 7. 7. 2022 • zadnji rok za prijavo k PM 

 

nedelja 14. 8. 2022 • zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 

sobota 20. 8. 2022 • pisna odjava od PM (SM) 

• predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za 

opravljanje PM (SM) 

• oddaja poročila za 4. predmet PM (KPT, NT) 

sreda 24. 8. 2022 • SLOVENŠČINA – pisno 

četrtek 25. 8. 2022 • MATEMATIKA – pisno 

petek 26. 8. 2022 • ANGLEŠČINA, NEMŠČINA – pisno 

sreda 31. 8. 2022 • 2. PREDMET - pisno 

 24. 8.– 3. 9. 2022 • ustni izpiti in 4. predmet PM 

petek 9. 9. 2022 • seznanitev kandidatov z uspehom pri PM 

ponedeljek 12. 9. 2022 • zadnji rok za vložitev pisne zahteve po vpogledu v 

izpitno dokumentacijo 

 


